УКРАЇНА

ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про звернення депутатів
Виноградівської районної ради
Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Звернутися до Служби автомобільних доріг у Закарпатській області щодо
належного облаштування обочин доріг державного значення БереговеВиноградів-В.Копаня та Іршава-Виноградів у зв’язку з підвищенням аварійності
у населених пунктах Виноградівського району (текст Звернення додається).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної ради (Сверенко А.А.) та на постійну комісію з питань промисловості,
будівництва, транспорту, сільського господарства, земельних ресурсів та
екології (Тесличко В.Ю.).
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В.В. Любка

Службі автомобільних доріг у
Закарпатській області

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Виноградівської районної ради
Ми, депутати Виноградівської районної ради, звертаємося щодо
належного облаштування обочин доріг державного значення БереговеВиноградів-В.Копаня та Іршава-Виноградів, які перебувають на утриманні
Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.
Слід відмітити, що великим позитивом для Виноградівського району стало
проведення капітального ремонту на цих дорогах. Так, вдалося відновити
дорожнє покриття на значних відрізках автодоріг Іршава – Виноградів та
Берегове – Виноградів − В.Копаня, які перебували у вкрай незадовільному стані.
Дороги ведуть до кордонів з Румунією та Угорщиною, відповідно активно
використовуються. Окрім того, внаслідок обмеження руху великогабаритного
транспорту на території Берегівського району, на дорогах Виноградівщини
збільшився транспортний потік автомобілів великої вантажопідйомності.
Однак звертаємо увагу на те, що підрядні організації досі не завершили на
цих дорогах роботи в повному обсязі. Зокрема, належним чином не облаштовані
узбіччя доріг. З цієї причини вже неодноразово в населених пунктах району, так
і за їхніми межами, виникали аварійні ситуації і траплялися аварії, в тому числі
з летальним наслідками. Також не облаштовані з’їзди на другорядні дороги, що
ушкоджує як дороги, так і транспортні засоби. До прикладу, з’їзд з дороги в
межах села Онок близько 30 см. Через не облаштовані належним чином обочини,
усі рухаються дорожньою частиною. Так на одному місці в Оноці за невеликий
проміжок часу вже трапилося п’ять аварій, одна з яких – смертельна.
Як відомо, метою діяльності Служби автомобільних доріг у Закарпатській
області є організація утримання в належному технічному стані та розвиток
мережі автомобільних доріг загального користування, мостів та штучних споруд,
створення умов для безперервного та безпечного руху транспорту на них,
задоволення потреб народного господарства та населення України в
удосконаленні і раціональному розвитку дорожньої інфраструктури, що
обслуговується. Відтак Служба зобов’язана організовувати належне утримання
та розвиток автомобільних доріг загального користування, що знаходяться на її
балансі, та підтримувати безпечні та безперебійні умови руху на них.
Тому наголошуємо на необхідності належним чином облаштувати узбіччя
цих доріг. Адже відповідно до затверджених Правил дорожнього руху,
узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів,
руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних,
велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових
возів (саней).

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання аварій і
нещасних випадків, звертаємося до Вас щодо усунення перерахованих недоліків
і облаштування узбіч доріг державного значення Берегове-Виноградів-В.Копаня
та Іршава-Виноградів, з’їздів на другорядні дороги, встановлення відбійників,
відповідних дорожніх знаків тощо.

Звернення прийнято на засіданні тридцять другої
сесії Виноградівської районної ради
06.09.2019 року
Депутати сьомого скликання Виноградівської районної
ради Закарпатської області

